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Resumo: Este artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Curso das pesquisadoras em 
questão, cujo objeto de pesquisa refere-se “as dimensões centrais para o cumprimento de 
condicionalidades do Programa Bolsa Família”. Objetiva-se, em termos gerais, compreender 
os limites e as possibilidades do cumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa 
Família a partir das suas dimensões centrais. Para este trabalho científico, desenvolveu-se 
uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva; revisão bibliográfica e documental. Em 
síntese, percebe-se a necessidade da gestão pública promover a conexão entre as 
dimensões centrais do Programa Bolsa Família, que entendemos como matricialidade 
sociofamiliar, território e intersetorialidade. 
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Abstract: This article is part of the Course Conclusion Work of the researchers in question, 
whose research object refers to "the central dimensions for the fulfillment of conditionalities 
of the Bolsa Família Program". It is intended, in general terms, to understand the limits and 
possibilities of fulfilling conditionalities of the Bolsa Família Program from its central 
dimensions. For this scientific work, a qualitative research of descriptive approach was 
developed; Bibliographic and documentary review. In summary, we see the need for public 
management to promote the connection between the central dimensions of the Bolsa Família 
Program, which we understand as socio-family matricity, territory and intersectoriality. 
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O trabalho em questão é parte de um processo de pesquisa realizado no período de dois 

anos por meio da participação em projetos de iniciação científica e grupo de estudos 

relacionado ao objeto de pesquisa: as dimensões centrais para o cumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família.  

Considerando a delimitação do objeto, partimos da seguinte situação-problema: quais os 

limites e as possibilidades do cumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família 

a partir das suas dimensões centrais? 

A pesquisa foi se estruturando da seguinte forma. Inicialmente discutimos a concepção do 

Programa Bolsa Família e do cumprimento de condicionalidades, considerando suas raízes 

historicamente produzidas. Para tanto, resgatamos os programas de transferência de renda 

no Brasil, considerando sua gênese e desenvolvimento, bem como sua ligação intrínseca 

com a pobreza. Partimos do entendimento de pobreza enquanto manifestação da questão 

social, a partir das contribuições, sobretudo, de Yazbek (2012); Rego e Pinzani (2014). 

Em seguida, estudamos especificamente o Programa Bolsa Família, identificando o contexto 

histórico, no âmbito sócio-político de implantação e implementação deste programa. 

Utilizamos principalmente materiais de Silva (2014abc, 2008). 

Estudar as condicionalidades do Programa Bolsa Família na Assistência Social, Educação e 

Saúde, apontando os desafios atuais, foi nossa principal preocupação. Neste momento, 

identificamos primeiramente a concepção de condicionalidades nestas três áreas, 

identificando os responsáveis para o desenvolvimento e a estruturação do programa, bem 

como levantamos elementos para compreendemos o processo de descumprimento das 

condicionalidades na perspectiva da gestão e das famílias beneficiárias.  

Isto posto, analisamos o Programa Bolsa Família e suas dimensões centrais, a partir da 

ideia de matricialidade sociofamiliar, território e a intersetorialidade, que se constituiram em 

categorias analíticas deste trabalho. Entendemos que tais eixos estruturantes do Programa 

Bolsa Família, no âmbito da Assistência Social, Educação e Saúde, constituem-se 

imprescindíveis para a organização no processo de exclusão e inclusão social das famílias 

beneficiadas e da gestão pública a partir da perspectiva da efetivação dos direitos sociais.  

Para discutir matricialidade sociofamiliar, isto é, a ênfase da família no âmbito das políticas 

públicas, sendo que o Programa Bolsa Família segue a mesma linha argumentativa, 

utilizamos Mioto (2009/2015); Couto, Yazbek e Raichelis (2012). 

Para discutir território e territorialidade nas políticas públicas, em especial no Programa 

Bolsa Família e suas implicações no cumprimento de condicionalidades, utilizamos Milton 

Santos (2001), dentre outros autores que discutem o tema na Assistência Social, Educação 

e Saúde, respectivamente: Couto, Yazbek e Raichelis (2012); Arguelles (2014) e Gondim 

(2014).  
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 E, por fim, entendemos que o Programa Bolsa Família exige uma articulação intersetorial 

para promover o acesso à educação, à saúde, à assistência social e a outros serviços 

básicos no que tange ao cumprimento das condicionalidades. Para aprofundar essa 

discussão, usamos, dentre outros autores: Bidarra (2009); Fonseca e Viana (2014). 

 

2. OBJETIVO 

 
Em termos gerais, com este trabalho científico, objetiva-se compreender os limites e as 

possibilidades do cumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família a partir das 

suas dimensões centrais. Especificamente, pretende-se: identificar as políticas públicas no 

enfrentamento à pobreza no Brasil; estudar o programa enquanto transferência de renda 

condicionada; apontar as dimensões centrais para o cumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
O Programa Bolsa Família advém de iniciativas governamentais em prol do 

desenvolvimento de políticas sociais na perspectiva do Programa Fome Zero objetivando, 

em sua gênese, a erradicação da fome e da extrema pobreza.  

O Bolsa Família é resultado da unificação dos programas de transferências de renda 

existentes na década de 1990. No ano de 2003, durante o primeiro mandado do governo 

petista de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), cria-se o Programa Bolsa Família (PBF). 

Pela sua abrangência e complexidade, passou a ser considerado um dos maiores 

programas de transferência de renda condicionada no Brasil, sendo hoje reconhecido 

nacional e internacionalmente pelo seu papel desenvolvido por todo território brasileiro.  

Em 2013, ao completar 10 anos de existência, foi apresentado alguns dados referente aos 

impactos sociais provocados pelo PBF, conforme explicita Campello e Neri (2013):  

• Entre 2001 e 2011, as transferências do governo federal, incluindo o PBF, 

contribuíram entre 15% a 20% da redução observada da desigualdade de renda; 

• O pagamento do benefício por meio de cartão magnético pessoal já alcançava 93% 

de mulheres como titulares deste cartão; 

• Mais de 7.400 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e 2.200 Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) eram confinanciados pelo governo 

federal e atuantes em praticamente todos os 5.570 municípios do Brasil; 

• O Cadastro Único acolhia quase que 40% da população do país; 
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• Chegou a 22 milhões o número de brasileiros que saíram da situação de extrema 

pobreza desde o início do Brasil Sem Miséria; 

• Com a articuação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) e os municípios, o percentual de cadastros válidos no CadÚnico saltou de 31% para 

92% entre março de 2005 e outubro de 2006. Em meados de 2006, o PBF atingiu sua meta 

inicial de atendimento, cerca de 11 milhões de famílias beneficiárias. 

• Ao final de 2010, o PBF já havia alcançado praticamente 13 milhões de famílias. 

• Em 2013, o CadÚnico contava com o registro de 25 milhões de famílias, 23 milhões 

com renda declarada de até meio salário mínimo per capita. E os beneficiários do PBF 

chegou a 13, 8 milhões de famílias. 

• Os recursos aplicados no programa teriam, em 2006, o efeito multiplicador no PIB de 

1,44; e de 2,25 na renda familiar total. 

• O PBF provou a redução do coeficiente do Gini, entre 12 e 21%, nesta década;  

• O PBF também reduziou cerca de 19% da mortalidade infantil; 

• Em torno de 30% dos estudantes matriculados e frequentantes no ensino 

fundamental são beneficiários do PBF. 

Enfim, estes são apenas alguns dados que representam a revelância do programa no país. 

 

4. MÉTODO 

 
Nesta pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa uma vez que no Serviço Social acredita-

se ser pertinente esta modalidade de pesquisa, como aponta Martinelli (1999, p. 38): “os 

dados na pesquisa qualitativa se dão em um contexto fluente de relações”. 

Em princípio foi realizada a revisão bibliográfica sobre os temas: pobreza, programas de 

transferência de renda no Brasil e o processo de cumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família. Utilizando fontes disponíveis como: artigos científicos, livros e 

demais materiais de fontes primárias ou não, localizadas na internet e em bibliotecas. 

Para pesquisa documental, utilizamos as legislações específicas do Programa Bolsa 

Família, tais como: leis, portarias, decretos e instruções normativas, formulário do Cadastro 

Único, tabelas de descumprimento de condicionalidades na Educação e Saúde, Sistema 

Presença, Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON). Também 

foram consultados banco de dados de sites oficiais, como: do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Agrário, Portal da Transparência, dentre outros. 

Quanto à análise das informações, por meio de um exame mais aprofundado, buscamos 

estabelecer aproximações, contradições e comparações entre os dados colhidos, por meio 

de levantamento de categorias analíticas. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste período de pesquisa, por meio do conhecimento acumulado nos materiais 

bibliográficos e legislações acerca do Programa Bolsa Família, o objeto estudado nos 

permitiu apontar algumas considerações. 

A pesquisa realizada teve como escopo principal compreender a dinâmica da política 

brasileira que prioriza programas de transferência de renda condicionada como o Programa 

Bolsa Família no processo de enfrentamento da pobreza no País. O Programa em questão é 

um mecanismo estratégico de estímulo à economia e promoção social, que movimenta uma 

estrutura imensa e complexa. 

Para subsidiar nossas considerações, voltemos ao início deste processo. Resgatamos a 

gênese deste programa quando ele ainda não se configurava como o principal programa de 

estratégia para erradicação da fome, portanto programas de transferência de renda já 

nascem com uma característica específica: atender demandas imediatas, sem propostas 

ousadas de mudanças estruturais. 

Restringiam-se a simples transferência monetária. Com o passar do tempo, algumas 

tentativas de organização de serviços foram se configurando em todo o território, o público 

se ampliando e os programas se diversificando. 

Mas a partir de 2003 com a mudança do Presidente da República, estabeleceu-se logo no 

início do primeiro mandato do governo petista a unificação dos programas existentes, 

instituindo o Programa Bolsa Família, enquanto estratégia de inclusão social e 

enfrentamento da pobreza e a extrema pobreza no Brasil do Fome Zero e novos contornos 

foram assumidos. 

O PBF foi instituído pela Medida Provisória n°132, de 20 de outubro de 2003, transformada 

na Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e regulamentada pelo Decreto n° 5.209, de 17 de 

setembro de 2004, conforme aponta Silva (2014a). Posteriormente, outras regulamentações 

foram instituídas enquanto legislação básica do Programa Bolsa Família, contemplando 

decretos, portarias e instruções normativas. 

Hoje este programa é reconhecido nacional e internacionalmente como  a principal 

estratégia do Brasil sem Miséria, pela sua complexidade e abrangência no que tange a 

transferência condicionada de renda, acesso aos serviços sociais e promoção da cidadania. 

Constitui-se modelo para outros países. 

Todavia, a sua essência se mantivera, a pobreza que se enfrenta com este programa 

permanece focalizada, fragmentada, atendendo uma determinada demanda, um público 

específico, direcionado especialmente a insuficiência de renda, não desvelando em sua 

totalidade o sentido, objetivo e subjetivo, contrariando o entendimento amplo, relativo e 
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complexo que a pobreza exige, na perspectiva do fenômeno estrututural e multidimensional 

que a Questão Social se substância.  

Ao pensar pobreza, reduzimos a discussão principalmente à ausência de renda, entretanto 

este conceito deve abarcar vários outros fatores engendrados em uma sociedade desigual. 

[...] pobreza, entendida enquanto fenômeno estrutural, complexo, de natureza 
multidimensional, relativo, não podendo ser considerado como mera insuficiência de 
renda é também desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida; é 
não acesso a serviços básicos; à informação; ao trabalho e a uma renda digna; é 
não a participação social e política (SILVA, 2010 apud YAZBEK, 2012, p. 289). 

 

Partindo desse pressuposto, temos que pensar pobreza não só na insuficiência de renda e 

sim a partir da dignidade humana, da concepção de seres humanos dotados de 

capacidades. Rego e Pinzani (2014, p.74) complementam: “a pobreza não é somente 

privação de dinheiro e recursos materiais, é também privação de capacidade e não 

desenvolvimento de funções humanas importantes, o que torna os pobres ainda mais 

pobres”. 

Nesta perspectiva, a configuração das políticas públicas não são direcionadas para atender 

efetivamente as necessidades singulares e promover o bem estar da população e dos 

beneficiários do Programa Bolsa Família. 

O programa, manifesta-se como um alívio pontual de pobreza, sendo insuficiente na 

superação da condição social daqueles que se beneficiam dele. Por uma questão estrutural 

e conjuntural, o Programa  Bolsa Família foi constituído para amenizar as vulnerabilidades 

que as famílias beneficiadas se encontram, mas sem proporcionar a mudança efetiva da 

realidade deste contexto familiar. 

Esta dificuldade em promover as famílias pode ser exemplificada no longo período que as 

famílias permanecem no programa, apresentando algumas mudanças pontuais, como o 

aumento da capacidade de consumo, o que pode implicar na transferência pela 

transferência simplesmente. Para qualificar este processo, há necessidade de se repensar 

as condicionalidades. 

Isto nos traz dois pontos polêmicos em torno do programa: os critérios restritivos, 

focalizados nos pobres dos mais pobres em detrimento da universalização; e no 

acompanhamento destas famílias, que apresentam falhas, pois com o tempo elas não se 

enquadram nos critérios de elegibilidade, se comparado ao período da sua inserção, 

contudo isto não implica automaticamente no fato delas terem superado o situação de 

vulnerabilidade.  

Presencia-se, assim, omissão de dados por parte das famílias, fato este decorrente da 

própria rigidez do sistema, que é burocrático e supervaloriza a ausência ou insuficiência de 

renda familiar, sem considerar outros fatores como vulnerabilidades. Neste contexto, as 

famílias buscam burlar as regras para se manterem no programa por mais tempo. 
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Um fator extremamente importante acerca do Programa Bolsa Família, que além da 

transferência de renda, propõe-se como compromisso por parte das famílias beneficiárias a 

participação nos serviços, programas e projetos sociais, principalmente nas políticas 

públicas abrangidas pelo PBF, na perspectiva da garantia de direitos. Seria o que 

conhecemos como condicionalidades. 

Segundo Silva (2014b), as condicionalidades são sistematizadas em três vertentes: 

condicionalidades enquanto acesso e ampliação de direitos; as condicionalidades enquanto 

negação de direitos e, por fim, as condicionalidades enquanto questão política e imposição 

moralista conservadora. 

Condicionalidades enquanto acesso e ampliação de direitos: 

Essa concepção expressa, sobretudo, a versão oficial sobre as condicionalidades do 
Bolsa Família, consideradas o eixo do Programa voltado para o combate da 
transmissão intergeracional da pobreza, ao propor a articulação da transferência 
monetária com políticas estruturantes. [...] as condicionalidades são consideradas 
mecanismos de acesso a direitos básicos, constituindo também incentivo às famílias 
por demanda a serviços de educação, saúde e assistência social. No campo dessa 
concepção as condicionalidades são postas como obrigação a serem cumpridas 
pelas famílias, mas também como responsabilidade do Estado na oferta dos 
serviços públicos, podendo inclusive forçar o Estado a melhorar os serviços 
prestados à população. Podem ainda, segundo os defensores dessa concepção, 
incentivar às famílias a buscarem os serviços de saúde e de educação.  (VALE, 

2009, apud SILVA, 2014b, p. 171). 
 

Nesta concepção identificamos o entendimento de condicionalidades como uma forma de 

enfrentamento do ciclo da pobreza. Todavia, vale salientar que a pobreza é uma questão 

estrutural, mas assume distintos contornos no contexto sócio-histórico, portanto o 

rompimento da situação de pobreza nas famílias não é algo que dependa do esforço 

individual, embora essa seja a ideia equivocadamente enraizada na sociedade. A partir 

desse entendimento também identificamos o PBF enquanto acesso e ampliação de direitos 

para as famílias beneficiárias nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, não 

restringindo o programa a mera transferência de renda. 

Neste contexto, o cumprimento das condicionalidades parte do pressuposto de obrigações 

assumidas e compartilhadas pelas famílias beneficiárias e Poder Público. Em contrapartida, 

há outra forma de entendimento: as condicionalidades enquanto negação de Direitos: 

[...] condicionalidades do Bolsa Família e outros programas de transferência de 
renda condicionada enquanto uma imposição ou restrição à concessão do direito. 
Essa concepção considera que a um direito não se deve exigir qualquer condição, 
no caso, representada pelas condicionalidades. A titularidade do direito deve ser 
incondicional, em contraposição, sendo defendida é a punição do Estado pelo não 
cumprimento de sua responsabilidade no oferecimento das condições para garantir 
o acesso aos direitos à educação e à saúde (ZIMMERMANN, 2006 apud SILVA, 

2014b, p.172).    

 

Nesta perspectiva, reforçam-se políticas focalizadas, seletivas, esvaziando a noção de 

cidadania e estabelecendo formas de controle e pressão às famílias beneficiárias. Para 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Lavinas (2000) apud Silva (2014b) as condicionalidades, neste prisma, implicam no não 

respeito aos direitos fundamentais das pessoas humanas.  

E, por fim, também temos o entendimento das condicionalidades enquanto questão política 

e imposição moralista conservadora: 

[...] ninguém, em especial, os pobres, pode receber uma transferência do Estado 
sem contrapartida direta. Essa concepção admite que o recebimento de uma 
prestação do Estado, deve expressar o mérito do beneficiário, como se fosse o “suor 
do trabalho”, não sendo admissível “haver almoço grátis”. Essa concepção 
fundamenta o dever do Estado por desenvolver o controle e o desligamento dos 
beneficiários que não cumprem o que se denomina de condicionalidades. Ademais, 
os beneficiários são culpabilizados pelo não cumprimento das exigências dos 
programas. Não é considerada a possibilidade da inexistência ou da precariedade 
dos serviços ofertados, não sendo o Estado responsabilizado ou punido pela 
omissão na prestação inclusive dos serviços básicos para a população. A 
possibilidade é apenas de isentar os beneficiários de punições quando fica 
comprovado que o descumprimento de uma condicionalidade não dependeu deles. 
[...] contribuindo para que a noção de direito seja desconsidera no âmbito das 
políticas sociais, assumidas numa perspectiva de troca, concessão e contrapartida, 
esvaziando a noção de proteção social como dever do Estado (SILVA, 2010 apud 

SILVA, 2014b, p.172-173). 
 

 

Essa definição de condicionalidades questiona o pressuposto de acessar as políticas 

públicas por mérito, sempre impondo condições para manutenção do benefício à medida 

que precariza o sistema de proteção social, fundamentando-o na perspectiva da troca, 

concessão. Tais serviços não atendem os beneficiários em sua plenitude, bem como não 

promovem o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Nesta linha de 

pensamento, os beneficiários são culpabilizados pelo não cumprimento das exigências do 

programa, o que implica na criminalização da pobreza. 

Neste contexto, Mioto e Dal Prá (2015) afirmam que a “matricialidade” pode se transformar 

equivocadamente em “culpabilidade” e as famílias são chamadas a responder pelo bem-

estar daqueles que estão sob sua tutela, muitas vezes substituindo o papel das políticas 

sociais, embora elas mesmas necessitem desta proteção, sobretudo, as famílias em 

situação de vulnerabilidades, como é o caso das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa 

Família. Em outras palavras, o Estado transfere para as famílias o que seria de sua 

incumbência, o que sobrecarrega as funções destas famílias. Não se pode diluir a 

responsabilidade coletiva de proteção social para a responsabilidade individual, ou melhor 

dizendo, responsabilidade familiar, como aponta Mioto (2009). 

Esta concepção é contraditória entre as famílias e a gestão, bem como em toda a 

sociedade. Há muitos mitos e preconceitos acerca das condicionalidades e do Programa 

Bolsa Família em aspectos gerais, consequentemente criam-se esteriótipos em torno das 

famílias beneficiadas.  

Na concepção de Silva (2014b) as condicionalidades do PBF têm vários entendimentos que 

reflete o senso comum, alimentado por setores da mídia e da oposição que desqualificam o 
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Programa Bolsa Família com argumentos do tipo “bolsa esmola”, “é um incentivo para gente 

preguiçosa que não gosta de trabalhar”, “é compra de votos”, “as mulheres fazem mais 

filhos para receber mais dinheiro”, dentre outros mitos e preconceitos derrubados por 

pesquisas acadêmicas realizadas nesta área. 

O senso comum, reforçada pela onda neoconservadora, desqualifica o programa e seus 

beneficiados, o que implica buscarmos novas estratégias para socializar as informações e 

avaliar seus impactos.  

Neste processo de cumprimento de condicionalidades na área da Assistência Social, Saúde 

e Educação, estabelecido pelo Governo Federal, o Cadastro Único se constitui uma 

ferramenta extremamente importante para diagnosticar a situação de vulnerabilidade social 

e repensar políticas públicas que venham de encontro com as necessidades e demandas 

elencadas, bem como descontruir paradigmas. Todavia, é preciso investir mais neste banco 

de dados, facilitar o acesso as informações e publicizar os resultados apresentados.  

Também é preciso investir na proteção social básica, sobretudo no CRAS, pois é nele o 

primeiro contato que a família estabelece para se inserir no programa, constituindo-se no 

principal equipamento público na identificação e acompanhamento deste público. 

Destacamos  também o Índice de Gestão Descentralizada, o IGD, no processo de avaliação 

da gestão descentralizada nas três instâncias federativas. Contudo, seu objetivo principal é 

medir a qualidade da gestão municipal e do Cadastro Único, priorizando o repasse de 

recursos no alcance de metas, mensuração de dados e quantificação das ações. O que se 

torna um fator complicador uma vez que o programa lida com elementos vitais, com seres 

humanos, com famílias e indivíduos vulneráveis, levando em conta suas singularidades e 

complexidade. 

Daí a importância da discussão do território e da territorialidade, a partir da concepção de 

Santos (2001). O autor, a grosso modo, entende território geralmente como a extensão 

apropriada e usada, mas o sentido de territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que 

nos pertence, isto é, o sentimento de pertencimento que ultrapassa a dimensão político-

administrativa. 

Partindo dessa concepção do autor, a territorialização se configura enquanto “território 

utilizado” ou “território usado” e se constitui em uma categoria de análise que implica na 

ação humana, isto é, o trabalho e a política. Portanto, o território não é fixo, inerte, pois é no 

território que se manifesta o exercício do poder, na correlação de forças. 

No processo de cumprimento de condicionalidades, as famílias beneficiadas são 

penalizadas quando não conseguem cumprir o compromisso assumido e participar das 

políticas sociais. Mas já nos perguntamos o porquê estas famílias apresentam tantas 

dificuldades em atender as condicionalidades a elas impostas? 
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Em síntese, destaca-se a importância das políticas públicas envolvidas – Assistência Social, 

Educação e Saúde – dialogarem sobre território, superando distorções, preenchendo 

lacunas e aproximando conceitos, pensando na organização dos serviços que venham 

fortalecer a rede de atendimento às famílias contempladas pelo Programa Bolsa Família, 

proporcionando condições necessárias para que as mesmas possam cumprir as 

condicionalidades impostas pelo Governo Federal. 

As famílias são culpabilizadas pelo não cumprimento, porém, cabe ao Poder Público a 

responsabilidade de, a priori, ofertar os serviços e faciliar a essas famílias o acesso às 

escolas, UBS, CRAS, transporte, dentre outros serviços e equipamentos públicos. Além 

disso, estes devem ser mais próximos de suas residências e com qualidade, com estrutura e 

pessoal adequado.   

Em se tratando de proximidade do acesso da população com os serviços básicos, podemos 

destacar a importância do território na organização destes equipamentos e na compreensão 

das políticas públicas, sobretudo de Educação, Saúde e Assistência Social, ao discutirem 

esta temática pensando nas demandas das famílias beneficiadas pelo programa.  

Destacando também, nesta discussão de território, o que concerne à territorialidade como 

mecanismo de análise das demandas da população, por caracterizar a extensão do 

beneficiário, do sentimento de pertencer a: um bairro, uma rua, a sua casa e acionar os 

serviços ali existentes.  

Diante desta compreensão da ação humana, passamos a entender o território não só como 

um espaço geográfico mas, algo mais amplo e complexo, partindo das relações sociais, da 

rede de solidariedade, e do sentimento de fazer parte daquela comunidade, espaço ou local. 

Normalmente a gestão desconsidera tais particularidades, o que implica na estruturação de 

políticas sociais ineficientes, pois há uma carência de conhecimento acerca desta demanda 

tão singular e importante para a promoção destas famílias.  

Outro fator importante a ser considerado é a organização de ações e articulações em redes. 

Um dos eixos estruturantes do Programa Bolsa Família é a intersetorialidade. 

Nesta pesquisa, podemos perceber que a intersetorialidade normalmente é entendida de 

forma distorcida e restritiva pela gestão. Esta é resumida em reuniões mensais para resolver 

problemas pontuais, sem pensar no fluxo de atendimentos e no estabelecimento de 

protocolos, de ações conjuntas e contínuas na perspectiva da partilha do poder, com vistas 

em nova forma de gestão descentralizada. 

A intersetorialidade é uma construção de práticas intersetoriais, que resulta em aprendizado 

e resolução de problemas das famílias do Programa Bolsa Família, por meio da troca de 

conhecimentos, experiências, sem evidentemente desconsiderar a singularidade e vivência 

de cada política social, como aponta Bidarra (2009). 



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Tal dificuldade é intensificada pelo fato da maioria dos municípios não terem um Comitê 

Gestor para fiscalizar o programa e propor novas ações e intervenções coletivas, não há 

uma cultura de trabalho em rede, mas sim de transferência de responsabilidades.  

São muitos os desafios a serem enfrentados acerca do Programa Bolsa Família, sobretudo 

neste período de transição política e crise econômica, onde os mais prejudicados neste 

contexto são as famílias beneficiadas, pois a descontrução de direitos já conquistados, o 

sucatemento das políticas públicas e o enxugamento do Estado, abrem espaços para a 

precarização do programa, sobretudo no âmbito municipal, que já apresentava limitações 

desde a implantação do programa, mas que estavam sendo revistos com o passar do tempo 

e apoio do governo federal. 

Muita coisa se avançou, contudo estamos vivendo tempos sombrios e o retrocesso é 

inevitável. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em síntese, destaca-se que há a necessidade da gestão pública promover a conexão entre 

as dimensões centrais do Programa Bolsa Família, que entendemos como matricialidade 

sociofamiliar, território e intersetorialidade sendo os pilares para a  configuração de políticas 

públicas que visem qualificar o processo de cumprimento de condicionalidades do Programa 

Bolsa Família, na perspectiva de emancipação das famílias beneficiárias, dando-lhes mais 

autonomia e empoderamento, a fim de promover também a inclusão social e patamares 

mais elevados de cidadania.  

Percebe-se ainda que o rompimento da conduta fiscalizatória, punitiva e moralista, torna-se 

uma questão emergente para se manter a legitimidade do programa e, consequentemente, 

do cumprimento de condicionalidades, contudo a transição política e crise econômica já 

implicam em retrocessos. 

Concluindo, entendemos que os elementos aqui elencados, não se esgotam nesta pesquisa, 

bem como poderão servir de subsídio para posteriores estudos e intervenções da gestão 

pública.  
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